




))افتح صفحة جوجل واكتب 

 ثم اضغط بحث



 ستظهر هذه الصفحة اضغط هنا



 اضغط هنا للتسجيل



 صفحة التسجيل

 orkutسيكونا اسم حسابك في 



 (فقط للتوضيح)ادخلت انا معلوماتي

 لغتك بلدك

 اسمك الثاني اسمك االول

 تاريخ ميالدك
 لعرض تاريخ

 ميالدك

 الجنس
 ذكر انثى



 ستظهر هذه الصفحة وهي انشاء حساب في جوجل

 اكتب بريدك االلكتروني

 ادخل الرقم السري

 اعد كتابة الرقم السري

 هنا تظهر قوة الرقم السري

 اجعل رقمك السري قوي جداً 

 أي يصبح اللون اخضر

 ادخل هذه العبارة 

 هنا

 بعد االنتهاء تماماً اضغط هنا



  الحظ



 اصبح لديك االن صفحة في االوركت

 لوضع صورتك الشخصية اضغط هنا



 اضغط هنا





 اختر الصورة ثم انتظر التحميل







 الحظ تم وضع صورتك الشخصية



 اضغط من الصفحة الرئيسية على 





 تريد اضافة هذا المقطع فقط اعمل نسخ للرابط هذا: مثالً 



 بعد نسخك للرابط قم بلصقه هنا









 وصف االلبوم

 اضف الصور





 اكتمل تحميل الصورة

 لجعل الصورة غالف االلبوم الخارجي لتدوير الصورة لحذف الصورة

 للخروج بعد اكتمال التحميل من الصورالمزيد ألضافة 



 بعد الضغط خروج تظهر رسالة تنبيه 

انه تقول الرسالة 

يمكنك اضافة اكثر من 

صورة الى االلبوم 

 shiftبمجرد ضغط زر 
من الكيبورد ctrl او 

 وتحديد الصور





 يتم االن التحميل اكثر من صورة الى االلبوم بنفس الوقت



 صور وغالف االلبوم الذي قمنا بتحديده 8الحظ االلبوم يحتوي 

 لحذف االلبوم اضافة صور اخرى لتحرير االلبوم

 غالف االلبوم



 ألضافة االصدقاء
 اسم الذي تبحث عنه هنا اكتب 



 في مربع البحث alrawiلو كتبت : مثالً 

 ستظهر هذه االحتماالت



 tarek alrawiهذه الصفحة الشخصية لـــ 



 اضغط هنا ألضافته كصديق



 ارسل له رسالة لطلب صداقته 



 اكتب نص الرسالة واضغط ارسال 



 الدردشة



 لضبط الدردشة



 settingsلضبط الحساب اضغط من الصفحة الرئيسية على 



 يمكنك من خالل هذه الصفحة تغير اسم الحساب والصورة الشخصية والبلد والمدينة وغيرها

 اسم الحساب

 البلد والمدينة

 يمكنك التحكم بالخصوصية

 الجنس
 ذكر

 انثى

 بعدها اضغط حفظ



 يمكنك التحكم من يستطيع رؤية حسابك وصورك وغيرها: السرية 

اعتقد تستطيع 

 فهمها بسهولة 

 بعدها اضغط حفظ



 يمكنك من خالل هذه الصفحة اختيار اللغة ومحتوى العرض المالئم : الضبط بشكل عام 

 وضبط حساب جوجل                      

 بعدها اضغط حفظ



 حدد من تستطيع ان تستلم منهم: االخطار 

 بعدها اضغط حفظ

 التحديثات



 اضغط هنا لالضافة



 ستظهر التطبيقات

 add اختر التطبيق الذي تريده واضغط 

 للبحث عن التطبيقات



 ضبط حساب جوجل 



 ستظهر هذه القائمة يمكنك من خاللها تغير الرقم السري وربط الحساب وغيرها

 لتغير الرقم السري اضغط هنا



 صفحة تغير الرقم السري

 ادخل الرقم القديم

 ادخل الرقم الجديد

 ادخل الرقم الجديد مرة اخرى

 ثم اضغط حفظ



 orkutحذف حسابك من 



 ستظهر هذه الصفحة اضغط



 بعد ادخالك الرقم السري اضغط هنا



 سيتم بعد هذه الخطوة حذف حسابك نهائياً 

 ضع الصح داخل المربع



 بعد وضعك الصح داخل المربع اضغط هنا للحذف






